EMSYS IM- Managementul Investițiilor

Conceput pentru:
Susținerea proceselor de investiții pornind de la inițierea conceptului, planificare, bugetare, finanțare, execuție până
la punerea în funcțiune a obiectivelor, având ca scop maximizarea performanței în relația cu clienții, acționarii și
angajații printr-un management eficient al resurselor angajate.

Today’s Choice for Tomorrow’s Business

EMSYS IM abordează un portofoliu de obiective complet și complex:
-

Investiții de capital prin achiziție sau producție de active fixe;
Investiții de capital gestionate prin proiecte;
Investiții în cercetare și dezvoltare;
Investiții financiare;
Proiecte de interes general cum sunt cele pentru dezvoltarea competențelor resurselor umane (employee
education) sau noi strategii de marketing (establishing new markets).

Programul de investiții este în strânsă corelație cu programul de modernizare și reînnoire a activelor în scopul
continuității livrării produselor și serviciilor și cu obiectivul dezvoltării organizației și creșterii profitului. Finanțarea
programului de investiții se realizează prin alocarea fondurilor disponibile identificate prin analize și instrumente de
management financiar, de exemplu previziuni de cash-flow.
Planificarea investițiilor este un proces continuu și dinamic, prin etapizarea resurselor și realizărilor pentru primii cinci
ani, ținând cont de valorile anterioare și previzionând global valorile ulterioare. Bugetarea colectează datele
obiectivelor de investiții pe fonduri și structuri organizaționale și le integrează în sistemul bugetelor organizației:
-

Investiționale
De mentenanța
Operaționale

O astfel de abordare permite controlul și estimarea progresului investiției, a costurilor și resurselor, diminuează
riscurile, realizând un echilibru între efectul așteptat și resursele alocate pe întreg ciclul investiției, cu cât mai puține
reveniri.
Eterogenitatea și caracterul de unicat al obiectivelor de investiții impune realizarea acestora prin proiecte, comenzi
interne sau achiziții de active fixe. În acest scop EMSYS IM se integrează cu funcționalități din Managementul
Proiectelor, Achiziții, Controlului Costurilor, Producție, Managementul Resurselor Umane, Management Financiar.
Investițiile finalizate sunt preluate automat în contabilitatea imobilizărilor.
EMSYS IM realizează trecerea de la o abordare tradițională a deciziilor și a consumului de resurse pentru investiții spre
un sistem de management ce coordonează deciziile pentru o sincronizare optimă cu strategia de business a
organizației.
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Beneficii
-

Today’s Choice for Tomorrow’s Business

-

Coordonarea unitară a fluxurilor investiționale, operaționale, de mentenanță în contextul de management
financiar al organizațiilor
Managementul transparent al portofoliului și a deciziilor de investiții
Asigura o comparație plan-rezultat în timp real
Control riguros al fondurilor destinate investițiilor prin integrarea în sistemul bugetelor
Direcționează acțiunile utilizatorilor subliniind neconformitățile pe parcursul dezvoltării investițiilor
Se adresează atât organizațiilor private cât și publice
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